
Mercado de afiliadas digitais já é uma realidade no Brasil e 
setor aguarda que e-readers tenham redução de impostos 

e o mesmo tratamento de livro impresso; 

Encarando desafios 

O exemplo todos nós sabemos de onde 
vem: da Amazon, uma das maiores 
empresas de venda de comércio 
eletrônico do mundo. E sinaliza 
claramente que as venda de e-
books, em muitos casos, superaram 

as vendas de livros físicos, impressos. Essa façanha fica 
mais fácil de entender quando analisamos um conceito 
novo: o de afiliadas digitais, muito bem-empregado pela 

Amazon. E l e possibilita que qualquer 
pessoa que tenha um site, ou mesmo 
um blog, possa vender e-books. Esse 
conceito já está sendo explorado no 
Brasi l , com investimentos nas casas 
dos milhões de reais. 

O mercado brasileiro está a pleno 
vapor. Três grupos diferentes investem 
alto e oferecem esse tipo de serviço, 



Inclusive, já é possível comprar livros 
digitais via Facebook (K-books clube, 
representante da KindleBookBr). Sim
ples, não? 

A Xeriph desponta como pioneira 
nesse tipo de comércio, desde 2010, e 
conta com toda a experiência da Gato 
Sabido, considerada a primeira livraria 
digital do Brasil, desde 2009. 

Os investimentos não foram nada 
modestos: em 2009, R$ 2 milhões; em 
2010, o aporte de novos sócios repre
sentou mais R$ 3 milhões ao grupo. 

Juntas, Xer iph e Gato Sabido so
mam cerca de 160 afiliadas e um movi
mento de 60 e-books vendidos por dia. 
"Entre as afiliadas, constam empresas 
tradicionais do comércio eletrônico 
brasileiro, como Submarino, Extra e 
Fnac. No fim de abril, a Editora Abr i l 
promete abalar o mercado, disponibi
lizando seu acervo e tornando-se mais 
uma afiliada da Xeriph", comemorava 
antecipadamente, no fechamento desta 
edição, a consultora editorial e comer
cial da Xeriph, Camila Cabete. 

A D L D (Distribuidora de Livros 
Digitais) entrou no mercado repre
sentando seis grandes editoras - Ob
jetiva, Rocco, Record, L & P M , Planeta 
e Sextante - e, de acordo com dados 
já divulgados no mercado, fez um in 
vestimento de R$ 2 milhões no ano 
passado. 

No período em que a reportagem 
ouviu as empresas que trabalham com 
esse segmento, o presidente da Obje
tiva e representante 
da D L D , Roberto 
Feith, estava em 
Londres a trabalho. 
Os grupos Saraiva 
e Cultura também 
foram procurados 
e no momento não 
atuam com serviço 
de afiliadas digitais. 

A Simplíssimo Livros Ltda é uma 
empresa que não representa nenhum 
grupo tradicional de editoras nacionais, 
chegou ao mercado no f im de março 
de 2010 e em agosto começou a operar 
efetivamente. Traz nas mangas uma 

parceria europeia que conta com a inteligência italiana: 
Simplicissimus Book Farm (SBF) e promete abrir as 
portas do mercado europeu com mais facilidade aos 
editores e escritores brasileiros. 

Sem divulgar números de investimentos, o fundador 
e diretor do grupo, Eduardo Melo, questiona os valores 
divulgados pelos concorrentes, diz que nunca v iu a 
apresentação dos números vendidos de e-books pela 
Amazon e oferece ao mercado um serviço completo, com 
todas as etapas, desde o projeto inicial do e-book até a 

distribuição final. 
"Nossa propos

ta é oferecer o livro 
d i g i t a l be m -fe i t o , 
atraente e confortá
vel para o leitor. No 
segundo semestre, 
vamos crescer com 
base na expectativa 
de novos contratos 

que estamos concluindo e projetamos que em 2012 
e 2013 o mercado de e-book se consolidará. Nós não 
temos pressa", afirma. 

Eduardo Melo acredita no potencial do mercado de 
distribuição de livros digitais independentemente de 
isenção fiscal do governo. "O livro digital precisa ser 

"O livro digital precisa ser 
encarado como produto e 

podemos pensar em distribuí 
lo para o mundo inteiro" 

Eduardo Mello, 
da Simplíssimo: "No 
segundo semestre, 
vamos crescer com 
base na expectativa de 
novos contratos que 
estamos concluindo 
e projetamos que 
em 2012 e 2013 o 
mercado de e-book se 
consolidará" 

Escritora 
e cronista, 

brasileira ficou 
satisfeita com 

distribuição, 
no sentido 

de atingir um 
público maior 



A solução é 
aumentar o 

acervo digital 
para evitar que 
o consumidor 

encontre o 
pirata primeiro. 

0 mercado 
pede o e-book 

pensado como um produto e como tal podemos pensar 
em distribuí-lo para o mundo inteiro", afirma. 

Processo de adesão 
A adesão, seja de livrarias ou editoras, é simples, 

envolve um custo baixo. "A livraria ou editora precisa 
ter um setor de T I , mas tudo gira em torno de adap
tar o site para receber um arquivo X M L , sem grandes 
complexidades", explica Cabete, da Xeriph. 

Segundo ela, a adesão de editoras é mais simples que 
usar o Facebook e a de livrarias mexe na configuração 
do site e exige um pouco mais de atenção. "A livraria 
Grioti, na Bahia, realizou a integração em uma semana, 
e quando nos demos 
conta, ela já estava 
integrada ao sistema 
da Xeriph", afirma. 

A mesma como
didade é oferecida 
pe la Simplíssimo, 
"Basta acessar nosso 
site, preencher um 
cadastro e aguardar 
nosso contato", garante Melo. 

A praticidade da adesão é comprovada, "Nada po
deria ser mais fácil! Preenchemos um cadastro com 
poucos dados e estávamos habilitados. N e m mesmo a 
formalização do contrato apresentou problemas", explica 
a escritora, cronista e editora brasileira Noga Sklar, que 

"É preciso aprender com erros 
e sair na frente para atender a 
demanda, a necessidade e o 

desejo do mercado" 

buscou na distribuição da Xeriph uma 
forma para atingir um público maior. 

Mas ainda falta superar duas bar
reiras para o comércio do livro digital 
estourar de vez. Uma é o preço elevado 
de e-readers no mercado brasileiro, 
porém, há uma expectativa grande de 
que o governo federal aprove lei que 
reduz em 60% o preço desses equi
pamentos, seguindo a mesma política 
de diminuição de impostos praticadas 
com os livros impressos. 

Outro obstáculo, segundo ela, é 
o conteúdo disponível para compras, 
considerado ainda pequeno. "Não po
demos cometer o mesmo erro que o 
mercado fonográfico, ou seja, permitir 
que a pirataria saísse na frente e ocu
passe espaço na comercialização de 
produtos", afirma Cabete. 

De acordo com a consultora, é 
preciso aprender com os erros e sair 
na frente para atender a demanda, a 
necessidade e o desejo do mercado, 
dos consumidores. 

A procura pelo l ivro digital exis
te de fato e é uma realidade. "Basta 
vermos o tempo de busca e pesquisa 
que o consumidor brasileiro passa nos 
sites onde há comercialização de e-
book. Supera o de consumidores de 
outros produtos. Isso significa que ele 
está procurando algo específico e não 
está encontrando. E le faz pesquisas, lê 
sinopses e procura algo que não está 
disponível. Temos de aumentar o acer
vo digital para evitar que ele encontre 

o pirata primeiro. 0 
mercado está pedin
do o e-book", explica 
a consultora. 

E seu raciocínio 
é s i m p l e s . "Fo i o 
mercado que exigiu 
que as l ivrarias e 
editoras vendessem 
livros impressos na 

internet e é esse mesmo mercado que 
está exigindo e procurando a comercia
lização de e-book. A hora de investir é 
agora, para garantir mercado e inibir 
a pirataria. Além disso, é melhor in
vestir agora do que precisar fazê-lo 



durante uma crise", alerta a consultora 
da Xeriph. 

O e-book também é visto como for
ma correta de combater a pirataria na 
Simplíssimo, "para combater a pirata
ria e inibir a prática de tirar fotocópias 
(xerox) no Brasil temos de apresentar 
versões eletrônicas acessíveis, com 
preço baixo e fácil de baixar", afirma 
Melo. N e m mesmo a indefinição do 
governo quanto à diminuição de im-

postos abala a empolgação do setor. As estimativas 
são animadoras e os números prometem um capítulo 
com final feliz. 

Basta lembrar que o Brasil é o quinto maior mercado 
de computadores do mundo e a participação de brasilei
ros em redes sociais é conhecida mundialmente. 

Além disso, a imprensa divulga a todo instante 
que vendas digitais aumentam ano a ano. A economia 
brasileira aponta um aumento do poder aquisitivo de 
camada expressiva da população, com novos brasileiros 
emergindo à classe média nacional. 

Text Box
Fonte: Panorama Editorial, São Paulo, ano 8, n. 58, p. 36-39, 2011.




